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2 Pani Marji Modzelewskiej.

MI{IE sIĘ ZADI{A TAKIIrIE PoDoBA, JAK ru,
Finał pierwszego programu Teatru ,, BANDA,, , W wykonaniu Andrzeja Boguckiego

Słowa i muzyka Marjana Hemara
Aranzacja Iwo Wesby.
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Litografia J. Kongrzeu'ski us Warszcu'źe G. 7077 W. SzĘchnut W. Koścźesza.
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1,IVluły pokoik
Wulc

łowa : Tadeusz Koflczyc l|,Iuzyka : Wiktor Krupinski

2. Mloja, ma,lenka
Tungo

: Tadeusz Stach X[uzyka : Zygmunt Karasinski

& Bozstunie
Tango

łowa : Julian Tuwim tr[uzyka : Stefania GÓrska

4,Pyjamy
Slow-fox

ł,owa : Tadeusz Koflczyc lVluzyka : Artur GoId

5, ,Przez cierpieniu i ł,zy,,

Boston

TAIIEEIIE

6, Ja przed*,i:ł,, :u,lli ę styl

Słowu :Walery Justrzębiec trluzyhu : Zygmunt Biułostochi

T,ldzie wiosna
Tango

Słowa : Tadeusz Stach trluzyka : Zygmunt Karasinski

8. Już się prześnił sen,.,

Tungo
Słowa : Konrad Tom tr[uzyka : Wadysł,au D

9,Kwiut jabł,oni

Japonski blues
Słowa : Konrad Tom Muzyka : HenrykWars

10, Wspomnij ch.urlil- t",.,

Boston
łowa : A. Dorian Muz,łka : J. Petersburski Słowa : Leopold Szmaragd lt[uzyka : Stanisław Ferszko

THNEMiYOlfn
Odbito na papierze krajowym z,,Fabryki tektur i papieru Police"
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